«من» و «خود» از ديدگاه فالسفه
(تا اوايل قرن هفدهم)
شهين اعواني

چكيده
آيا خودشناسي از جسم و مشخصات بيروني ما نشئت ميگيرد يا خصوصيات دروني ،منش انساني ،خلق و خوي فردي نيز در
آن سهيماند؟ ديگران ما را چگونه ميشناسند؟ معيارهاي مشترك خودشناسي و ديگرشناسي چيست؟ در پي اين پرسش-
ن خويش با خودآگاهي و ادراك «غير من» يا «غير خود» ارتباط مييابد .در اين مقاله ،عالوه بر
هاست كه درك از خويشت ِ
سؤاالت فوق در صدد پاسخ گويي به آن هستيم كه اگر ،به طور مثال ،اصل «وجود ادراك است» يا وجود به معناي «شيء
مدرك» را از باركلي بپذيريم ،آنگاه وقتي ميگوييم «من حق دارم» يا «اين مالِ من است» يا «خودم را ميشناسم» ،اين «من»
و «خود» چيست .خواه وجود ماده را منتفي بدانيم و قائل به ظاهر و نمود يا نمود بيبود باشيم ،و خواه قائل به ماده و اصالت
آن باشيم و جسم را در قالب بدن انسان به عنوان بود و وجود او قبول كنيم ،بايد قبل از آن ثابت كنيم كه محملِ حقي كه بر
«من» تعلق ميگيرد ،كجاست« .من» توسط چه نحلههاي فكري و متفكراني مطرح بوده و آيا از طريق فلسفي قابل تعريف
است؟
واژگان كليدي :هويت؛ من؛ خود؛ خويش؛ خويشتن.

از ماهيت انسان در قالب «جوهر» (« ،)Substanzروان» (« ،)Seeleروح» (« ،)Geistخود»
( )selbstو «من» ( )Ichتلقيهاي مختلفي ارائه شده است .از ميان اين مفاهيم« ،جوهر» مفهوم
خاص انسان نيست ،و ماهيت بشر از لحاظ «روان» و «روح» نيز ريشه در علوم روانشناختي
( )Psychologieيا كالمي ( )Theologieدارد .لذا براي تعيين ماهيت انسان از ديد فلسفي ،دو لفظ
«خود» و «من» بيشتر به كار رفته است .هر يك از اين دو مفهوم ،بازگوكنندة هم منشأ و هم هدف
انسان است .هر دو مفهوم ،در مباحث فلسفي ،كم و بيش مترادف يكديگر به كار رفته ،اما بيشتر
تحليلها بر پاية مفهوم «خود» صورت گرفته است .اكثر فالسفه معتقدند مفهوم «خود» در انسان
اشاره به اينهماني ( )Die Selbigkeit der Person/Identitätدارد .به نظر ميآيد «خويشتن
خويش» جزو بديهي ترين موضوعات فلسفه باشد و در بدو امر نيازي به بررسي آن نيست؛ اما سخن
حقوق بشر ،جلد  ،1ش ( 1بهار و تابستان . 80-67 ، )1385

مهر و آبان 1382

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 1382

1

68

شهين اعواني

هگل در اينجا مصداق پيدا ميكند وقتي كه ميگويد :آنچه همه دربارهاش ميدانند ،الزاماً و صرفاً به
68

اين دليل كه همه دربارهاش ميدانند ،شناختهشده نيست.
نامه مفيد  /شماره

يونان وقديم
«خود» يا «سيمنو» در
هشتم  /مهر
در عهدآبان
 1382مفهوم «خود» ( )autoبيشتر حول و حوش اين سئوال مطرح ميشد كه آيا
باستان،

«خود» انسان ،روان اوست يا جسم (كالبد) او و يا تركيبي از اين دو؟ مثالً هراكليتوس كه آتش
را ماد المواد ميدانست« ،جستوجو در نفس خود» را خالصة حكمت و تفكر خويش معرفي كرد و
68در سقراط ( 399 - 470ق.م) شكل گرفت و محور مسائل فلسفي پيرامون
بعد از او اين فكر
طبيعت ( )Physisو مابعدالطبيعه ( ،)Metaphysisمتوجه خو ِد انسان شد .در عين حال ،در هيچيك
تم
از مكالمات افالطون كه در آنها مطالبي از قول سقراط نقل ميشود ،موضوع «انسان چيست؟» يا
مطرح /نميشود و سقراط صرفاً به تجزيه و تحليل خصايل و فضايل انسان
تعريفي از انسان
نامه مفيد
پاسخها به چيستي عدالت ،فضيلت ،اعتدال ،شجاعت و شهامت ،مسئوليت
پرسش وها و
ميپردازد و
هشتم
شماره سي

انسان و اصول اخالقي او در ارتباط با ديگر انسانها مربوط است .سقراط در خطابة دفاعية خود،

آنجا كه رابطة 68
خود و جوانان را مطرح ميكند ،ميگويد اگر با جوانان سر سازگاري نداشته باشد ،او

را از خود دور خواهند كرد و اگر با آنها رفتار مسالمتآميز داشته باشد ،پدران و خويشان آنها به
نامه مفيد /
همين علت ،او را تبعيد ميكنند و در ادامة مطلب چنين ميگويد« :بهترين نعمتها براي انسان آن
شماره سي و هشتم
است كه همه روزه از تقوا و فضايل و ساير چيزهايي كه از من شنيدهايد ،گفتوگو كند و دربارة
 /مهر و آبان
خود و ديگران تحقيق نمايد .چون زندگاني بي تحقيق ،زندگاني نيست» و بهترين تحقيق ،جست-
1382
وجو در «خويشتن خويش» است.
در افالطون ماهيت همة انسانها يكسان نيست .هر انساني سهمي از وجود دارد كه با سهم
انسان ديگر متفاوت است .كمال انسانها نيز به همين نسبت فرق دارد .از اين روست كه او بعضي
از افراد را بهتر68از بعضي ديگر ميداند .البته او معتقد است كه اين مزيت به سبب خصوصيت آن
فرد واحد ،و غير قابل انفكاك از شخصيت او نيست ،بلكه بدان سبب است كه «بهرهاي كه افراد از
تم
وجود عام ميبرند ،در مراتب مختلف از كمال است .وجود عامي كه مثال اعالي انسان و كمال
مطلوب اوست68،نسبت آن به تمام افراد يكسان است و تنها هموست كه از وجود حقيقي برخوردار
تواند بود (ژيلسون .)313 :1366 ،ميتوان گفت عالم ارسطو با عالم افالطون تفاوت دارد .ارسطو
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معتقد است همان طور كه بينايي از چشم جدا نيست و برندگي در اره ازحقوق
نظم حيات،
مالكيت واست،
خواص ذاتي
6
بازارهاي
كارآمد نفس و بدن
باشد .ارتباط
يعني نفس ،هم نميتواند مفارق از بدنهايي كه حيات دارند ،وجود داشته
9

در ارسطو را گاه مانند گرايش ماده به صورت ( )hylomorphism/Hylemorphismusناميدهاند .در
ت و نظم بازارهاي
اين نظريه ،نفسْ صورت موجود زنده ،و بدنْ مادة آن است .تنها نيروي زندهاي كه به هيچ بدني
كارآمد
تعلق ندارد ،يعني صورت بي ماده است ،عقل يا خرد ( )nous/Geistاست .تأكيد ارسطو دربارة
نظم تفاوت
اعراض،و نه با
واقعيت افراد بود .تلقي او از انسانيت به گونهاي بود كه افراد آن با اختالف
حقوقدرمالكيت
لحاظ نوع وجود
در صورت ،از يكديگر متمايز ميشوند .همچنين او معتقد بود كه افراد تنها
بازارهاي ازكارآمد
دارند و از آن لحاظ كه فردند ،چيزي شمرده نميشوند« :فرد مبدأ فرد است .البته انسان كالً مبدأ
انسان است ،ولي انسان كلي وجود ندارد؛ بلكه پلئوس مبدأ آخيلئوس است و از آنِ تو پدرِ تو
حقوق مالكيت و نظم
است» (ارسطو .)394 :1366 ،پس علل افراد مختلف و عناصر آنها از قبيل ماده و صورت و علت
بازارهاي كارآمد
فاعلي در من و در شما با يكديگر اختالف دارند.
ت و نظم بازارهاي

«من» و «خود» در فالسفة سدههاي ميانه
كارآمد
در عرفان اوايل مسيحيت و در نوافالطونيان (افلوطين و فورفوريوس ،يعني حدود قرن سوم
هاي ميانه،
حقوقشناسي
ميالدي) «خود» به معناي بازگشت انسان به درون خويشتن است .در كيهان
سدهنظم
مالكيت و
بشر موجودي فيزيكي و مقيد به زمين نيست؛ او به عنوان «

كارآمدقرار دارد .اين
مركز عالم
» در
بازارهاي

مركزيت به خاطر صفات بشرگونة انسان نيست ،بلكه از اوصاف خداگونه و نگرش مابعدالطبيعي او
ناشي ميشود.
فالسفة قرون وسطا گرچه دركي از «من» دارند و آن را به معناي «روان» (،)soul/Seele
خودآگاهي و خودانديشي ميگيرند ،ولي هرگز آن را جداي از كليت حقيقت وجود ،يعني مجزاي از
كل عالم هستي ،نميبينند .در اين دوره ،آنچه دين مسيح به انسان وعده داد ،بقاي شخصي او بود ،نه
بقاي جوهري مفارق از انسان كه تعلق به شخص او ندارد .سنت اوراليوس اگوستين (430 -354م)
هم به خلود نفس و هم به وحدت انسان به عنوان موجودي مركب از نفس و بدن قائل بود .انسان،
كه سرشتش از خاك و خاكستر است ،در پرتو رأفت و لطف االهي ،شبيه به خداوند آفريده شده
است .تنها اوست كه بر صورت خدا ( )imago deiو واجد روح ناميراست و در موقع خلقت ،وقتي
كه از دستهاي آفريدگار به در آمده ،همسان و همشكل الگوي خود بوده ،گرچه بعد از سقوط
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حضرت آدم ،خرابي به همه جا روي آورده است .اگوستين در اوايل كتاب اعترافات چنين
70

ميگويد« :انسان الاقل از آن لحاظ كه ملحوظ خود اوست ،نفس ناطقهاي است كه تن خاكي ميرا
شمارهجاي ديگر تأكيد ميكند« :انسان نفس ناطقهاي است كه بدن دارد» .البته
مفيد»/و در
نامهگيرد
را به كار مي

سي و هشتم /
مهر وانسان مسئلهاي باقي است« :نميدانم از كجا به اين زندگي آمدهام كه به
پيدايش
همچنان موضوع
آبان 1382

مرگ منتهي ميشود ،و يا بهتر است بگويم به اين مرگي كه به زندگي منتهي ميگردد؛ اين مقدار از
من پنهان است» .به اعتقاد وي ،نفس ناطقه و بدن انسان دو شخص متمايز نيستند ،بلكه از اجتماع
اين دو انسان واحدي ايجاد ميشود كه خداوند ( )Gottو حضرت عيسي ( )Herrرا در «خود»
فراميخواند .در 70
حقيقت ،ديگر «من» نيست و هر چه هست ،فقط «او»ست .در نهايت« ،من» بايد

چنان از مكافات گناهان تطهير شود كه حق در آن متجلي گردد .در انجيل ،فقدان «خود» و «درك
تم
خود» همواره با يكديگر عجين است .اين ديدگاه در گفتة حضرت مسيح مشهود است كه ميگويد:
دريابد ،آن را هالك سازد و هر كه جان خود را به خاطر من هالك كند ،آن را
«هر كه جان خود
نامهرا مفيد /
 .)39/10همين ديدگاه نزد مايستر اكهارت ( 1260حدود 1327 -م) به
(متي،هشتم
يافت»سي و
در خواهدشماره
معناي باختن و از دست دادن «خود» است در وجود خداوند؛ يعني به معناي ترك خودسري و

خودبيني و 70
سپردن خود به دست خداوند و اتكا به قدرت او ،كه راه رهايي فرد به سوي دريافتن

خويش است.
نامه مفيد /
هر چه از قرون وسطا به دورة رنسانس نزديكتر ميشويم ،جنبة وجودشناسي انسان
شماره سي و هشتم
ضعيفتر ،و توجه به معرفتشناسي بيشتر ميشود و «من هستم» جايش را به «من فكر ميكنم»
 /مهر و آبان
اين معرفت« ،خود» انسان مبنا و محور تفكر فلسفي قرار ميگيرد .منظور الكساندر
ميدهد .در
1382
كوايره نيز همين است وقتي كه ميگويد« :فلسفه در روزگاران خوشي ،در دورة كالسيك ،پرسش
از دنيا را آغاز كرد و كوشيد تا از راه كيهان ،با جستوجو و يافتن مكان انسان در نظام هستي و
در نظم مرتبهبنديشدة دنياي واقعيات ،به پرسش "من كيستم" پاسخ گويد .اما در دورههاي
70

انتقادي ،يعني در دورة بحراني كه وجود ،جهان و عالم جنبة غيريقيني مييابند و فرو ميريزند و
تجزيه ميشوند،تمفلسفه به سوي آدمي باز ميگردد و با اين پرسش كه "من كيستم" آغاز به تحقيق
ميكند و حتي خود را كه پرسشگر است ،مورد پرسش قرار ميدهد» (كوايره.)80 :1370 ،

از قرن 70
هفدهم در قلمرو زبان انگليسي از «خود» ( ) selfصحبت ميشود و به دنبال آن از
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حقوق مالكيت و نظم
قرن هيجدهم در آلمان نيز موضوع ( )Selbstمطرح ميگردد .بعد از آنكه هابز (1679-1588م)
7
بازارهاي كارآمد
انسان را صرفاً «مادهاي در حركت» خواند و مفهوم «من» را عاري از هر گونه هستي واقعي 1معرفي
كرد و آن را صرفاً مجموعهاي از احساسات و ادراكات دانست كه از راه انديشه قابل فهماند ،يكي
ت و نظم بازارهاي
طبيعت فعال و داراي
از متفكران نوافالطوني به نام كدورث «خود» را اينگونه تعريف كرد« :كارآمد
شناخت ،موجودي دروني نيست كه اعمالش عبارت از حركت مكاني باشد ،بلكه نيرويي است

نظممن» ،و
مالكيت «وخودِ
حقوقاست از
دروني ،درون وجود يا جوهر شخص متفكر .»...بدين ترتيب «خود» عبارت
كارآمد
بازارهاي
يك امر است و
انساني «
همين باعث «وحدت خود» ميشود؛ يعني آن چيزي كه به واسطة آن ،هر
داراي يك شخصيت» .از آن زمان به بعد ،مسئلة «خود» تحت مقولة جوهريت ( )Subtantialtätو
((Subjektivität

تفكيكناپذيري «خود» ،و همچنين وحدت خودآگاهي با «ذهنيت
حقوق مالكيت و نظم
نيز«شخصيت» يا «شخصيت فردي» مورد بحث قرار ميگيرد.
بازارهاي كارآمد

و

«من» در عصر رنسانس
ت و نظم بازارهاي
آنچه كليسا تا سدههاي ميانه از انسان ترسيم كرده بود ،موجودي گناهكار بود كه از بدو
كارآمد
خلقت بار «گناه اوليه»اش را بدوش ميكشيد و از امكان رستگاري هم نااميد بود .يكي از عوامل
نظمزمين به
روان ،و
حقوقجان و
مؤثر ،تغيير «منِ االهي» به «منِ شخصي و فردي» ،نشستن احساس به جاي
مالكيت و
كارآمدزدهم بود .از
چهاردهم و پان
جاي آسمان ،در جنبش فرهنگي نوزايي ( )Renaissanceدر سدههايبازارهاي
واژة فرانسوي رنسانس ،كه به معناي «زايش دوباره» است ،و نيز گرايش اومانيسم يا انسانگرايي
كه از دلِ چنين جنبشي پديد آمد ،چنين استنباط ميشود كه قبل از اين تاريخ از ناميرايي روح
سخن ميرفت ،ولي از اين دوره به بعد ،روح در كنار عقل ،محصول اندام طبيعي و جسمي شد.
تحصيل دانش انساني نيز نشئتگرفته از همين طرز تفكر بود .لذا فهم بشر از «خود» از آغاز
پيدايش علم جديد دچار تغيير فزايندهاي شده است .اين علم مفهوم غايات را در طبيعت مردود
دانست .انسانگرايي رنسانس ،انساني را مطمح نظر قرار داد كه «خود»محور ،و نگاهش به جهان
انسانها  -جهاني كه خود آفريدة انسان است  -بود .در واقع ،پيوند ميان انسان و خدا ،به پيوند
ميان انسان و جهان تبديل شد.
در سدة شانزدهم و اوايل سدة هفدهم هم هدف اصلي تفكر فلسفي اين بود كه طبيعت را ،كه
انسان نيز در زمرة آن به حساب ميآمد ،از راه خود طبيعت ،يعني از رهگذر مشاهده و ادراك
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حسي و تجربه بشناسند .يكي از ويژگيهاي اين دورة تفكر ،اصالت دادن به انسان بود كه در كنار
72

اصالت علم  ،نفي االهيات به معناي جدايي فلسفه از كالم و مفاهيم ديني ،و اصالت ماده مطرح
اومانيسمشماره
نامه مفيد /
ابتدا در ميان هنرمندان ايتاليا شكل گرفت و مضمون آن اين بود كه هنر بايد
ميشود .فكر
سي و هشتم  /مهر و
ولي شاخة فلسفي آن از بطن فلسفة دكارت (1650-1596م) فرانسوي
در خدمت انسان باشد،
آبان 1382

شكل گرفت و در اين طرز تفكر انسان نهتنها شاخص و تعيينكنندة همه چيز ،بلكه سرچشمة فكر،
اراده و تصميم است و كل هستي از او معنا ميگيرد .دكارت جسم انساني را به جوهر ممتد

( res

 ) extensaتعريف كرد و او را به لحاظ وجودي با حيوانات ،گياهان و سنگ برابر دانست ،ولي در
ميان آنها جوهر 72
متفكر ( )res cognitasدستنخورده باقي ماند .بيكن و دكارت خواهان شناخت

طبيعت نيستند ،بلكه بيش از هر چيز ،خواهان كنترل تكنيكي آن هستند .انسان ميبايد «سرور و
تم
مالك طبيعت باشد» ) . (Bayertz, 1995: 465-481براي دكارت ،وجود «من» به عنوان يك
نيست و در فلسفة او« ،من» به عنوان يك وجود عيني مانند ساير اعيان مورد
مطرحمفيد /
پرسش فلسفينامه
هشتم«فكر ميكنم ،پس هستم» (« )cogito ergo sumمن» جوهري است كه
گيرد .در
تحقيق قرار
شمارهنميسي و
ماهيت آن تماماً فكر كردن است و براي وجود خود نياز به هيچ مكاني ندارد و قائم به هيچ چيز
مادي نيست و72فلسفه نيز مي بايد از تأمالت يك «منِ خودانديش» آغاز شود .دكارت در رسالة
انفعاالت نفساني كه در آن موضوع ارتباط نفس و بدن و چگون گي بروز انفعاالت نفساني و
نامه مفيد /
ارتباط آنها در رفتار انسان را شرح مي دهد ،نفس را جوهري قائم به خود ،مستقل از بدن و
شماره سي و هشتم
شريف تر از بدن و باقي (ناميرا) مي داند .ارادة آزاد ،اختيار و قدرت انسان نسبت به خواستهاي
 /مهر و آبان
«خود» را نيز علت ارج نهادن و تكريم ذات انسان ميشمارد .در نهايت ،دكارت انسان را
1382
متشكل از دو جوهر نفس و بدن مي داند و در نزد او نسبت نفس به بدن مانند نسبت كشتيبان به
كشتي است .آنچه در نفس انفعال است ،به معناي عام ،در بدن فعل است.
كساني مثل بلز پاسكال (1662-1623م) از شناخت انسان از خود نااميد بودهاند« :انسان

72
عجيبترين موجود طبيعت است؛ زيرا نميتواند تصور كند كه جسم چيست و فكر
در نظر خود

چگونه جسم ممكن است با فكر متحد گردد و اين از اشكاالت اوست .چگونگي اتصال
كدام است و تم

جسم به روح براي انسان قابل ادراك نيست ،ولي انسان جز همين وحدت و اتصال نيست» .و «در
هر صورت بايد72خود را بشناسيم .اگر خودشناسي ما را به حقيقت رهبري نكند ،الاقل قاعدهاي براي
زندگاني انسان خواهد بود و هيچ چيز بهتر از اين نيست» (پاسكال .)170-123 :1362 ،همچنين
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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73

مالكيت و
قلمرونظمرواني او
حقوقآدمي و
در مقابل تفكر پوزيتيويستي كه قائل به شناخت همه چيز ،از جمله شناخت
7
بازارهاي كارآمد
شناخت و
بودند ،كارل ياسپرس (1969-1883م) نيز اعالم ميكند كه آدمي را نميتوان
3
«خودشناسي» امكانپذير نيست؛ زيرا «من» كه هميشه «شناسا» ( )subject/Subjektاست ،هرگز
ت و نظم بازارهاي
ممكن نيست شناختني يا مورد شناخت ( )object/Objektقرار گيرد .به عقيدة ياسپرس ،هستي
كارآمد
آدمي هرگز ممكن نيست مانند ساير امور جهاني ،مورد شناسايي قرار گيرد« .خويشن خويش» جنبة
نام آن را
حقوقدنياست.
رواني-فيزيكي دارد كه به لحاظ ماهيت در معرض تجربه و بخشي از
مالكيت واو نظم
است و ميتواند
بازارهايكردار
«دازاين» (  (Daseinميگذارد .خويشتن آدمي اساس بالقوة آزادي انديشه و
كارآمد
هستي «خود» را مشخص كند .بدين معنا خويشتن انسان ،حداقل به صورت بالقوه «اگزيستانس»
ناميده ميشود ).(Hoffman, 1957: 99
حقوق مالكيت و نظم
براي جان الك ( )1704-1623مفهوم شخص به منزلة وحدت و اينهماني فرد آگاه و
بازارهاي كارآمد
متفكر ،يعني آگاهي فردي ،است .از نظر او فهم ما از «خود» و شناسايي خودمان بسيار مشكل ،ولي
بازارهايبه خوبي
روح خود را
نيرويو نظم
ممكن است .براي اين كار اول بايد «حدود قدرت خود» را بدانيم و ت
كارآمد .(Locke, 1850:او
روي هم بريزيم و تخمين بزنيم چه انتظاري ميتوانيم از آنها داشته باشيم» )24
در مقدمة فصل اول كتاب تحقيق در فهم بشر در باب اهميت حدود قدرت شناسايي و استعداد ما،
دريانوردنظم
يكمالكيت و
حقوق
بسيار مهم
اهميت طول طناب براي يك دريانورد را مثال ميزند و ميگويد :براي
كارآمد
يابي نقاط مورد
بازارهايدست
است كه طول طناب خود را بداند؛ زيرا آگاهي از آن اطمينان او را از حدود

نظر او باال ميبرد و نيز او را از خطر برخورد به نقاط كمعمقي كه ممكن است خطرآفرين باشند،
آگاه ميكند « .وظيفة ما اين نيست كه همه چيزها را بدانيم ،بلكه الزم است شناسايي ما به حدي
باشد كه مربوط به عمل ماست» ) .(Locke, 1850: 30او بعد از تعريف جوهر و انواع آن يعني
خدا ،ارواح (عقول) متناهي و اجسام ،به تعريف هويت نباتات ،هويت حيوانات و هويت انسان
ميپردازد و ميگويد :مفهومي كه ما از «انسان» در ذهن خود داريم ،همان مفهوم «حيواني با شكل
معين» است .او تصريح مي كند كه به نظر او فقط وجود حيوان ناطق نيست كه مفهوم انسان را به
وجود مي آورد ،بلكه توأم با آن ،جسمي هم در كار است كه شكل معيني دارد .پس اگر اين معنا از
انسان درست باشد ،يك جسم متعين مستمر غيرمنقطع و يك روح غيرمادي الزم است تا از ارتباط
آن دو ،انسان معيني به وجود آيد .او در ادامه ،از نحوة پيدايش «هويت شخص» و چيستي انسان و
منشأ پيدايش آن سخن ميگويد« :يك موجود عاقل متفكر با فهم ( )Verstandو تفكر
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( )Überlegungميتواند خود را در زمانها و مكانهاي مختلف همان نفس واحد معين بداند و اين
74

وجدان به نفس او هميشه با تفكر او توأم است» .به هنگام ديدن ،شنيدن ،بوييدن و ...ما به احوال
شمارههميشه وجدان يا شعور به نفس با تفكر توأم است و اين امر است كه هر
مفيد /زيرا «
«خود» علمنامهداريم؛
هشتم /ميمهر و
كس را سي
دهد كه آن را «خود» يا «نفس» بنامد و با آن« ،خود» را از «ديگري» يا
چنانو قرار
آبان 1382

«غيرخود» بازشناسد« .»...هويت شخص منحصراً عبارت از اين است و آنهماني يا عينيت ،موجود
معين ناطق است و تا آنجا كه اين شعور به نفس عقب برود و به يك عمل يا فكر در گذشته برسد،
هويت شخص هم به همان جا ميرسد و خود را همان شخص تصور ميكند كه هست و بوده است،
74همين شخص حاضر ،متفكر بالفعل ،است كه از او عمل گذشته انجام يافته بود»
و مي داند از طريق
) .(Locke, 1850: 30پس اين هويت شخصي با شعور و وجدان به نفس به وجود ميآيد .الك
تم
ميگويد :وجدان است كه هويت شخص را معين ميكند .هويت جوهري نيست ،بلكه وجداني
اعمال فعلي ،و به اينكه خودش ،خودش خواهد بود و اين نفس با فاصلة
است .وجدان بهنامهافكار
مفيدو /
شخص نخواهد بود؛ چنانكه يك آدم با پوشيدن دو نوع لباس طي ديروز و
زمان يا تغيير
جوهرودوهشتم
شماره سي

امروز ،دو شخص نميشود .بدين ترتيب ،الك نتيجه ميگيرد :يك وجدان است كه اعمال متفاوت
و متباعد را در74يك شخص جمع ميكند ،جواهر يا مواد هرچه ميخواهد باشد .در اين هويت
شخص ،شخص به حسب مورد ،مشمول تمام حقوق ،عدل ،اجر ،مجازات و ...ميشود.
نامه مفيد /
در بحث حاضر ،جان الك تأكيد را به جاي «من» بر «شخص» ( )Personميگذارد .از ديد او
شماره سي و هشتم
كه انسانيت به عنوان «ذات واقعي» يا «نوع طبيعي» وجود ندارد ) ،(Locke,1975: 409مفاهيم
 /مهر و آبان
«انسان»« ،شخص» و جوهر متفكر صرفاً مفهوم ( )intensionنيستند ،بلكه مصداق ( )Extensionهم
1382
دارند .از اختالف مفهوم ،اختالف مالك و معيار هويت بهدست ميآيد .تفكيك انسان ،شخص و
جوهر متفكر از آنجا ناشي ميشود كه الك ذاتيات واقعي و انواع طبيعي را نميپذيرد و اين يك
نظر وجودشناسانه است كه نتايج جدياي را در فلسفة اخالق به بار ميآورد .او ميان ذات واقعي و
ذات اسمي ( 74
 )nominal essenceنيز فرق ميگذارد و ميگويد :ذات در معناي عادي به انواع

مربوط است .اين دو ذات (واقعي و اسمي) در انواع تصورهاي ساده و اعراض هميشه يكساناند،
تم
ولي در جواهر هميشه مختلفاند و نسبت به افراد وقتي لحاظ ميشوند كه آنها را افراد نوع تصور
74چهل سالهاي را مثال ميزند كه در طول زندگياش هرگز كاري كه حاكي از
كنيم .او شخص
عقلش باشد ،از خود بروز نداده است .سئوال الك اين است كه آيا چنين شخصي ،انسان است يا
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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مالكيت
يك وفردنظماز نوعي
حقوقخود
حيوان او ميگويد تصور فردي با ظاهر و قيافهاي انساني ولي بدون عقل،
7
كارآمد
بازارهاي
است كه بين انسان و حيوان است؛ يعني هر فرد به لحاظ ظاهري در نوع مربوطه قرار نميگيرد.
5

براي اينكه به موجودي ،انسان اطالق شود ،ويژگيهاي گوناگوني به مفهوم انسان تعلق ميگيرد،
ت و نظم بازارهاي
ولي در جهان خارج ما مفهوم انسان نداريم .در مجموع ،الك اولين علم ما را علم به هستي
كارآمد
«خود»مان ميداند كه شهودي است و ما آن را به طور يقين و بديهي ادراك ميكنيم و نيازي به
كنم« ،من»
حقوقمن» فكر
اثبات آن نيست؛ زيرا ممكن است چيزي اجلي از هستي «خود» ما باشد« .
مينظم
مالكيت و
خودم» نيست.
هستي «
استدالل ميكنم ،احساس لذت يا درد دارم؛ ولي هيچيك از اينها روشنتر از
كارآمد
بازارهاي
علم به «خود» اولين علم يقيني است .مفهومي كه از انسان در ذهنمان وجود دارد ،چيزي جز مفهوم
حيواني با شكل معين نيست .فقط وجود حيوان ناطق نيست كه مفهوم آدمي را به وجود ميآورد،
حقوق مالكيت و نظم
بلكه جسمي هم توأم با آن هست كه شكل معيني دارد .پس ميتوان در معناي انسان چنين گفت:
بازارهاي كارآمد
«يك جسم متعين مستمر و يك روح غيرمادي ،آدمي معين را به وجود ميآورند» .در پاسخ به اين
ميدهد كه
شخصيت» ارائه
بازارهاي
سئوال كه هويت شخصي چگونه به وجود ميآيد ،الك ابتدا تعريفي از «ت و نظم

خويشتن خويش آگاه
عبارت است از« :يك موجود عاقل متفكر كه منطق دارد ،فكر ميكند و بهكارآمد

است و «خود» را در زمانها و مكانهاي مختلف ،يك نفس واحد معين ميداند و اين «خودآگاهي»
نظمديگري»
مالكيتراواز «
حقوق«خود»
هميشه با تفكر او توأم است؛ و همين امر است كه او آن را «خود» مينامد و
كارآمدبرميگرداند و
بازارهاي عقب
يا «غيرخود» تمييز ميدهد؛ هر چقدر در اين خودآگاهي ميكاود و آن را به
يك عمل يا فكر در گذشته را مد نظر قرار ميدهد« ،خود» را همان شخص تصور ميكند كه هست
و اين تفكر بالفعل كنوني همان است كه سابق بر اين هم بوده است .از همين طريق او «هويت
شخص» «خود» را استنباط ميكند.
الك بر پاية تفكر تجربي ،ثابت كرد كه يك شخص و همان يك شخص ميتواند به صورت
دو شخص منشأ اثر باشد؛ مثالً ،يكي هميشه در روز ،و ديگري هميشه در شب؛ و بر اين اساس ثابت
كرد كه همان يك شخص واحد ميتواند در شخصهاي مختلف باشد .اين نظر بعدها نزد مكتب
پارفيت نضج يافت و پرورده شد ) .(Parfit, 1984البته كسي كه بيش از همه به نقد اين نظريه
پرداخته ،ويلكز بوده است ) .(Wilkes, 1988: 1-48پارفيت حل مسئلة وحدت شخص را در توالي
مضامين خودآگاهي ،كه تنها از طريق نسبتها با يكديگر ارتباط مييابند ،ميداند .اين مضامين
خودآگاهي ميتوانند به شيوة غيرشخصي توصيف شوند؛ يعني ما ميتوانيم بدون آنكه مفهوم شخص را

شهين اعواني

76

فرض مسلم بدانيم ،آنها را وصف كنيم .پارفيت واگشتگرا ) (Redoktionistاست و بدين ترتيب،
76

مفهوم «شخص» را حذف ميكند ) .(Parfit, 1984: 210تأثير موضع او حتي به شكاكيت اخالقي نيز
مفيد  /شماره
سرايت مينامه
خصوص وقتي كه واژههاي اساسي اخالقي نظير مسئوليت ،ويژگي اخالقي و نيز
كند ،به
معاني /مهر
اخالقيو هشتم
تربيت سي
خود ورا از دست ميدهند و هويت قويتر از واگشتگرايي پارفيت مبنا قرار

ميگيرد.

آبان 1382

جرج باركلي (1753-1685م) در رسالهاي پيرامون علم انساني

(A Treatise Concerning the

) ،Principle of Human Knowledgeكه آن را به سال  1710نوشت ،موضع فلسفياش را عليه
تجربهگرايان آن 76
دوره ،به ويژه جان الك ،مشخص كرد و بر خالف ساير عقلگرايان ،مبرهن ساخت

كه همة شناخت ما به واسطة حواس به دست ميآيد ،ولي وجود جهاني خارج از فهم ،غير قابل
تم
تصور است .سه سال بعد ،او در سه گفتوگو بين هيالس و فيلونوس سعي ميكند نظراتش را در
بيانگر /يأس او از فهم درست مردم از ايدة اصلي شناخت است .در بخش سوم
كه مفيد
قالبي بيان كندنامه
تعلق وجود جوهر مادي ،بدون تصوري از آن ،چنين ميگويد« :من كه روح
دربارةهشتم
فيلونوسسي و
كتاب ،شماره
يا جوهري متفكر هستم ،به همان اندازه كه نسبت به وجود تصوراتم يقين دارم ،دربارة وجود داشتن

خود علم يقيني76
دارم .مقصودم را از الفاظ «من» و «خود» بيواسطه و به شهود ميدانم ...از ذهن خود

و از تصوراتم علم بالواسطه دارم» (باركلي )96-94 :1355 ،و در پاسخ هيالس كه خطاب به او
نامه مفيد /
ميگويد در اين صورت ضرورت دارد كه «شخص تو فقط يك مجموعة منظمي باشي از تصورات
شماره سي و هشتم
معلق در فضا ،و فاقد هر گونه جوهري كه حامل آنها باشد» (همان )97 ،تأكيد ميكند كه «من به
 /مهر و آبان
وجود خودم علم يا وجدان دارم و خود من غير از تصوراتم هستم؛ يعني يك اصل متفكر و فعالي
1382
هستم كه ادراك ميكند و ميشناسد و ميخواهد و عامل در تصورات است» (همان .)97 ،در
نهايت ،بعد از اثبات «خود» تصريح ميكند به همان اندازه كه نسبت به وجود خود مطمئن است،
نسبت به موجود بودن اجسام يا جوهرهاي جسماني يقين دارد.

76
ارتباط ،حكيم فرانسوي اوگوست كنت (1857-1798م) ميگويد« :براي اينكه
در اين

بشناسيد ،تاريخ را مطالعه كنيد» ) (Conte: 89ولي ژان پل سارتر (1980-1905م)
خودتان را تم
در خطابة خويش تحت عنوان «اگزيستانسياليسم و اصالت بشر» معتقد است براي شناخت خود،
بايد ديگران را76
بشناسيم .او ميگويد :در «من فكر ميكنم» ،من از حضور ديگري در خود آگاهم و

وجود ديگران در خودِ «من فكر ميكنم» كشف ميشود .پس «خودشناسي» مبتني بر «ديگرشناسي»
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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7

كارآمد اسكاتلندي،
بازارهايفيلسوف
تجربة دروني موضوعي است كه بعضي از فالسفة دورة روشنگري نظير
7

ديويد هيوم (1776-1711م) آن را حاصل خودآگاهي ذهن ميدانند و آن را براي شخص
ت و نظم بازارهاي
انساني چنين استدالل
تجربهكننده ،مصون از خطا دانستهاند .هيوم در رسالهاي دربارة طبيعتكارآمد
ميكند كه ما به اعمال و ادراكات ذهن از طريق خودآگاهي پي ميبريم و اين اعمال و ادراكات،

نظماست و
حسي
مالكيت و
حقوق ادراك
بالضروره بود و نمود يكساني دارند .هر چه به ذهن ميرسد ،در واقع يك
.(Hume,كارآمد
امكان ندارد كه آن را غير از آنچه هست ،احساس كنيم )1978: 185بازارهاي
هيوم معتقد است
گرچه هر يك از ما داراي «خود» است ،ليكن هميشه از آن آگاهي نداريم و در ضمن ،اين «خود»
هرگز يكسان نميماند .آنچه خودآگاهي ميخوانيم ،در حقيقت چيزي جز «مجموعهاي از
حقوق مالكيت و نظم
دريافتهاي ( )perceptions/Wahrnehmungمختلف» نيست و آنچه را كه ذهن ميناميم« ،نوعي
بازارهاي كارآمد
صحنة نمايش است كه دريافتهاي متعدد ،بر روي آن ظاهر ميشوند» .لذا اينهمانياي كه به ذهن
بازارهايعليت» به
تداوم» و «
خودمان نسبت ميدهيم« ،خيالي» است كه به واسطة مقوالتِ «شباهت»
ت،و«نظم
كارآمدميدهد و ميگويد:
وجود ميآيند .در نهايت ،هيوم «خود» را به مجموعهاي از تجارب حسي تقليل
اگر ماهيت انسان را به عنوان بخشي از طبيعت لحاظ كنيم ،سه موضوع «تفكر عقالني»« ،عمل
مالكيت و
عامدانه» و «اخالق» به طور خاص از «طبيعت انساني» حاصل ميشود وحقوق
وسيلةنظمضرورتي
طبيعت به
بازارهايكهكارآمد
باالجبار بايد نفس
مطلق و غيرقابل كنترل ما را مجبور ميسازد كه قضاوت كنيم ،همانطور
بكشيم و احساس داشته باشيم» ) .(Hume, 1978: 190پس قضاوت من از «خود» امري است
طبيعي؛ ولي اين خود هرگز به تنهايي ،يعني خالي از ادراكات ديگر ،يعني بدون سرما يا گرما ،نور
يا سايه ،لذت يا الم ،زمان و مكان نيست .در واقع ،انسان چيزي جز مجموعهاي از ادراكات
گوناگون نيست و چيزي به نام «نفس» يا «من» به تنهايي وجود ندارد.
برخي ديگر از فالسفة بعدي ،به خصوص پيروان اصالت عمل ( )Pragmatismusنظير ويليام
جيمز آمريكايي (1910-1842م) ،كه «دروننگري» را به مراقبه در ذهن خود تعريف ميكنند و
معتقدند كه ما از اين طريق به خودآگاهي ميرسيم ،در اين مورد با نظر هيوم موافق نيستند و
امكان خطا را در خودآگاهي نيز جايز ميدانند .نزد اين عده ،دروننگري دشوار و خطاپذير است و
اين دشواري عموميت دارد و براي هر نوع مشاهدهاي هست .البته شك ندارند كه شناخت ما از
دنياي دروني و از طريق حس دروني حاصل ميشود ).(James, 1950: 185
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ايدئاليسم :خود يا من؟
78

در ايدئاليسم آلمان (قرن هجدهم) ،يعني نزد كانت ،فيخته ،هگل ،بيش از آنكه لفظ «خود» به
شمارهاستفاده ميشود .كانت در چاپ نخست سنجش خرد ناب ميگويد كه
مفيد «/من»
نامهواژة
كار رود ،از
سي و هشتم  /مهر و

آگاهي ،اساس «خود» را تشكيل ميدهد .در چاپ دوم آن اثر« ،خود» را بيشتر به عنوان نيروي
آبان 1382

انديشه معرفي ميكند .در آنجا ميگويد كه «خود» آن مقولهاي است كه «انگارة "من ميانديشم" را
ايجاد ميكند» .البته اين «من انديشنده» كه در واقع همان روان انسان است ،حكم يك جوهر را
ندارد؛ يعني موجودي مستقل و بالذات نيست .او در مباني مابعدالطبيعه اخالق بر آن است كه
 78معطوف به خرد» است .در هر صورت« ،خود» يا «من» را نميتوان به عنوان
«خود» نوعي «ارادة
موجودي بالذات دانست .خودِ فرد ،مادامي كه از راه احساس دروني با خويش محشور است،
تم
نميتواند ادعا كند كه وي آنچه را كه در ذات خودش است ،ميشناسد .لذا تا آنجا كه تنها به
احساس /مربوط ميشود ،او بايد خود را متعلق به عالم محسوس به شمار آورد؛ اما
ادراك و آمادگيِ
نامه مفيد
وي از صرفِ فعاليت است ،بايد خود را به منزلة عضوي از جهان معقول
هرآنچهو در
در ارتباط با
هشتم
شماره سي
بشناسد كه دربارة اين جهان معقول نيز چيزي نميداند ).(Kant, 451
78

فيلسوفي كه در مورد «خود» يا «من» تمامي برداشتهاي سنتي را كنار ميگذارد ،نيچه
فالسفة قبل از او «خود» را در پيوند با «آگاهي» مطرح ميكردند؛ ولي او
(1900-1844م
است/ .
نامه) مفيد
هشتمگويد« :من يكسره تن هستم و جز آن هيچ؛ و روان تنها واژهاي است
سي ودانا مي
شمارهبيدارِ
در قالب مرد
خردي بزرگ است؛ كثرتي است با معناي واحد ...حس و جان ،افزار و
چيزي در
مهرتن.و تنآبان
براي /
 1382و در پسِ آنان «خود» جاي دارد ...در پس انديشهها و احساسها فرمانروايي
بازيچه هستند
قدرتمند ايستاده است؛ دانايي ناشناس كه نامش «خود» است .او در تن تو خانه دارد :او تن توست»
) .(Nietzsche, 1990: 34او در ارادة معطوف به قدرت هم در خصوص «باور به من» در پاسخ
«ميانديشم پس هستم» دكارت مينويسد :من از طريق انديشه مطرح ميشود؛ اما تاكنون قائل به
78

اين بودهايم كه در من ميانديشم ( )cogitoبيدرنگ قطعيتي وجود داشته ،و اين من همان علت
است .بنابراين چيزي هست كه ميانديشد؛ اما اين بدان معنا نيست كه باور خود به
انديشه بوده تم
مفهوم ماده را به شكل پيشيني ( (aprioriحقيقت بپنداريم .اين مسئله كه هرگاه انديشهاي وجود
دارد ،بايد چيزي78كه ميانديشد (انديشنده) ،يعني «من» نيز وجود داشته باشد ،صرفاً ناشي از ساختار
زباني ماست كه براي هر فعلي ،به يك فاعل قائل ميشود.
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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حقوق مالكيت و نظم
سير بررسي «من» وقتي به ويتگنشتاين (1951-1889م) ميرسد ،كه البته نقش او به لحاظ
7
بازارهاي كارآمد
نظري و عملي در حصولگرايان منطقي حلقة وين در تاريخ فلسفه ماندگار است ،در 9كتاب
بازارهاي«من» را
مرجع ضمير
مالحظاتي پيرامون فلسفة معرفهالنفس در پاسخ به سئوال «چيستي من
ت»،و نظم

كارآمد ذهن جزئي از آن
«جسم من» نميداند .از ديدگاه او «من فكر ميكنم» به اين معنا نيست كه جسمم ،كه
است ،فكر ميكند ،و «ذهن» صرف ًا يكي از عوارض يا جنبههاي بدن نيست

(Wittgenstein, 1980:

ريخت ،رنگ،
مالكيت و نظم
توأم است.
) .690البته هيچ گريزي نيست كه تجربة «من» با بدن يا جسم انسان نيزحقوق
قد و وزن انسان از جنبههاي بدني او هستند؛ ولي افكار ،روحيات ،بازارهاي
كارآمدهاي انساني،
اخالقيات ،ارزش
اعتقادات و معنويات و ...مسلماً جسمي نيستند.
سرانجام مشخص نيست هويت منِ انسان چيست و چه چيز مقوم هويت شخص من است؟
حقوق مالكيت و نظم
آيا «جوهر روحاني غيرمادي» دكارت است؟ البته با توجه به اينكه عقلمندي و خردپذيري،
بازارهاي كارآمد
خصوصيت جداييناپذير هر گونه فعاليت انسان است ،هنوز هم تعبير ارسطو از «انسان» به مثابه
بازارهاي از سوي
نظمموجودات
ت وساير
«حيوان خردمند» يا «حيوان ناطق» به قوت خود باقي است .در حالي كه
علت عقلي كه به او
طبيعت ،مقيد به عادات و روش خاصي در زندگاني هستند ،براي انسان ،به
كارآمد
اعطا شده و اختيار ناشيشده از آن ،نه از سوي طبيعت از پيش برنامهريزي شده و نه سرنوشت او به
مالكيت و نظم
حقوق
نويسندة عصر
فيلسوف و
طور كامل به صورت «تقدير االهي» رقم خورده است .از اين روست كه
كارآمد
عدم مساوات
بازارهاي بارة
روشنگري ژان ژاك روسو (1778-1712م) وقتي در كتاب بحثي در
ميخواهد ماهيت انسان را تعريف كند ،ميگويد« :فقط قوة فاهمه ،مفارق خاص انسان از ساير
موجودات نيست ،بلكه به مراتب بيشتر از آن ،رفتار و عمل آزادانة انسان است كه او را از ديگر
موجودات متمايز ميكند» ).(Rousseau, 1984: 101
در پاسخ به چنين ادعايي است كه مونتني ( )1592-1533در يكي از قطعات مشهور كتاب
ستايشنامه رمون سبون ميگويد« :دلم ميخواهد انسان براي من تشريح كند كه اين امتيازات
بزرگي را كه خيال ميكند نسبت به ساير مخلوقات دارد ،بر چه مبنايي استوار شده است؟ چه كسي او
را مطمئن كرده است كه جنبش تحسينانگيز گنبد الجوردي ،فروغ جاوداني اين همه مشعل متحرك
كه مغرورانه روي سرش قرار دارند و امواج خوفانگيز درياي بيانتهاي مستقر و مداوم در جريان
قرون ،براي رفاه او و در خدمت او به وجود آمدهاند؟ آيا چيزي مضحكتر از اين ميتوان تصور كرد

80

شهين اعواني

كه اين مخلوق مسكين كه حتي بر نفس خويش سلطه ندارد و در معرض همه گونه مخاطرات است،
80

خود را مالك عالم بخواند؟» (كاسيرر .)24 :1360 ،اين طرز تلقي از انسان به قرن شانزدهم ختم
شماره شلر ( )1928-1874نيز ضعف انسان از خودشناسي را شاهديم .او
مفيد /ماكس
نامه در
نميشود بلكه

سي و هشتم  /مهر و
انسان هيچگاه به اندازة امروز براي خود مسئله نبوده است؛ زيرا انسانشناسي
ميگويد :در طول تاريخ،
آبان 1382

علمي ،فلسفي و االهيات مسيحي ،كه نسبت به يكديگر بياعتنايند ،براي ما ايدة واحدي از انسان ارائه
نميكنند .ما شاهد رشد فزايندة علوم تخصصي هستيم كه با مسائل انسان سروكار دارند ،ولي همة
آنها ،بر خالف ادعاي «روشنگري» ،بيشتر پنهانگر ذات انسان در پردة حجاباند.
80
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